
Descubra Agora Como A Invenção De Um 
 Cientista Misterioso Vai  

Acelerar o Crescimento do Seu 

Negócio em Apenas 19 Dias 
 

 
 

Em um laboratório de Investigação Nuclear na Suíça, um cientista 

excepcional mas pouco conhecido, chamado Tim Berners-Lee (esse do 

cabelo arrepiado aí na foto) criou algo extraordinário.  

 

Algo que VOCÊ, como pequeno ou médio empreendedor, pode usar 

como um GRANDE TRUNFO no seu negócio. 

Sem altos investimentos.  

Sem precisar contratar novos funcionários.  

https://pt.wikipedia.org/wiki/Tim_Berners-Lee


E muito menos sem precisar abrir uma filial… 

Você vai ACELERAR o crescimento do seu negócio em apenas 19 

dias com o que eu vou te mostrar aqui hoje. 

Tim criou essa invenção na década de 80, porém ela nunca foi utilizada 

da maneira estratégica que eu vou te mostrar nos próximos minutos. 

A década de 80 foi a pior do Brasil! 

Esses anos foram tão ruins que foram considerados pelos 

pesquisadores como a “Década Perdida”. 

Estava tudo indo por água abaixo aqui. 

Mas isso, por aqui né… 

Porque fora dos países da América Latina as coisas caminhavam bem 

diferentes e o desenvolvimento continuava. 

Mas antes que eu possa continuar esse vídeo, eu preciso ter certeza, e 

você também precisa, de que você é a pessoa certa para conhecer essa 

estratégia. 

Então se você está se sentindo: 

● Frustrado por não conseguir aumentar sua cartela de clientes 

como gostaria 

● Desanimado porque o seu negócio parece parado no tempo 

● Sem saber o que fazer para ficar à frente da sua concorrência 

Se pelo menos um desses itens for o que você está sentindo, então 

você é a pessoa certa, então os próximos minutos deste vídeo são 

decisivos para o seu sucesso ou fracasso. 

Por isso, continue assistindo com MÁXIMA ATENÇÃO. 



Este momento de agora pode nunca mais se repetir na sua vida. É um 

momento único. 

E quando eu estou diante de um momento único eu costumo lembrar de 

uma frase de Luis Buñel que me impactou: 

 

 

As oportunidades não abundam, e raramente as 

encontramos uma segunda vez. 

 

 

Então querido empreendedor, esqueça o mundo um pouquinho e foque 

aqui, porque eu garanto para você que vai valer a pena. 

Bom, no início a invenção de Tim, esse cientista que eu falei agora 

pouco com você, não foi levada tão a sério. Os demais cientistas não 

deram muita bola para ele. 

Tanto que apenas na década de 90 foi que sua invenção começou a ser 

usada. 

Daí para frente foi um BOOM! 

Tim continua desconhecido, misterioso. Propositalmente até!  

Ele se mantém longe dos holofotes, por isso, provavelmente você nunca 

tinha ouvido falar dele. 



Apesar de existirem pessoas que utilizam a invenção de Tim, são 

extremamente raros os que sabem utilizar para acelerar o crescimento 

de um negócio e ter sucesso como empreendedor. 

Mas fique tranquilo, porque VOCÊ saberá hoje exatamente o que fazer 

para alcançar esse objetivo. 

Eu sei, é tão bom que às vezes fica até difícil de acreditar. Mas isso já 

acontece no Brasil. 

Olha só essas duas imagens: 

 

Elas mostram a porcentagem de empresas que já aceleraram o negócio 

utilizando essa invenção, de acordo com um levantamento realizado 

ano passado, pela CETIC.BR, uma instituição com missão de monitorar 

a adoção das tecnologias de informação e comunicação no Brasil. 

E tem algo muito interessante nessas imagens. Olhe com atenção, de 

baixo para cima, de cima para baixo. 

Vou dar 5 segundos para você descobrir… 

5… 



4… 

3… 

2… 

1 

Acabooou! 

Não sei se você descobriu ou não, mas calma, eu vou te dizer.  

Veja só: 

 

 

Perceba 

Quem mais usa, mais tem resultado! 

Isso é importantíssimo para você! 

Porque se o que você quer é sucesso como empreendedor, se você 

quer ver seu negócio crescer, se quer deixar o medo do fracasso e o 

desânimo de lado, então... 



...não dá para continuar sem isso. 

E para você entender melhor o porque eu estou abrindo os seus olhos 

para isso, eu vou me apresentar. 

Eu sou Gledson Oliveira. (INCLUIR FOTO) 

Sou empreendedor e especialista em SEO e em estratégias de 

marketing digital para pequenos e médios empreendedores. 

Há 3 anos atrás eu percebi que esses empreendedores tinham 3 

grandes problemas: 

1. Uma quantidade insuficiente de clientes 

2. Não sabiam o que fazer para ficar na frente da concorrência 

3. Queriam expandir o negócio mas não tinham dinheiro e nem os 

conhecimentos necessários 

Provavelmente você também está nessa situação. 

Mas você precisa ficar ciente de uma coisa. Isso não é culpa sua. 

Esses pequenos e médios empreendedores, assim como você, foram 

empurrados e encurralados nessa situação difícil devido a grande crise 

econômica e política que estamos vivendo no país, como mostram 

essas notícias. 

 



 

Mas há uma boa notícia no meio de tudo isso: 

Existe solução! 

E a solução parte do que Tim criou. 

Eu vou explicar. Acompanhe até o final com atenção. 

Na década de 80 Tim criou o que hoje chamamos de site. Sim, você não 

ouviu errado, SITE! 

Muito provavelmente você já conheceu diversos sites por aí. O que você 

não conhece é a estratégia matadora para utilizar o site para acelerar 

o crescimento do seu negócio. 

E agora vem outra boa notícia: 

O seu concorrente também não conhece essa estratégia. 

E você como está vendo este vídeo primeiro tem a chance ÚNICA de 

ficar na frente dele. 

Essa estratégia que eu desenvolvi é chamada de  

Expansão19 



O Expansão19 é um serviço que eu ofereço a um número limitado de 

empreendedores.  

Nela eu crio o site estratégico COMPLETO para o seu negócio e aplico 

um conjunto integrado de 3 técnicas capazes de acelerar o crescimento 

do seu negócio. 

Com o Expansão19 você terá: 

● Um sistema único que funciona como um empregado trabalhando 

para você 24 horas por dia, sem férias, sem folga, exatamente 

365 dias por ano, e sem cobrar hora extra; 

● Acesso a mais poderosa estrutura capaz de gerar aceleração do 

crescimento do seu negócio em apenas 19 dias; 

● Mais lucratividade para você,  mais credibilidade para a sua marca 

e mais pessoas interessadas no seu produto ou serviço sem 

precisar fazer altos investimentos; 

● Um negócio que vai ultrapassar as paredes do seu local de 

trabalho; 

● Mais potenciais clientes encontrando o seu negócio para comprar 

de você, sem que você precise fazer panfletagem nas ruas; 

● Maior engajamento do seu público, fazendo com que confiem em 

você e consequentemente comprem de você; 

● Segurança. Você vai se sentir tranquilo por oferecer um ambiente 

seguro para seu cliente acessar e navegar. Um site um Certificado 

SSL e Bloqueio Contra Invasão; 

● Uma TOP economia em dinheiro, sem mensalidades de 

manutenção e sem precisar de novos funcionários; 



● O seu próprio cliente trabalhando para você de graça, gerando 

cada vez mais novos clientes, através do sistema de integração 

com mídias sociais. 

Patrícia se beneficiou de uma pequena parte do Expansão19. E só com 

essa pequena parte ela já teve uma mudança completa no negócio. 

Olha só: 

(COLOCAR PRINT DO DEPOIMENTO DA PATRÍCIA SOARES) 

 

Mas o que eu farei por você vai ainda muito mais além! 

Eu mesmo vou implementar no seu negócio o Expansão19. Vou 

desenvolver seu site do zero e aplicar técnicas definitivas de 

crescimento acelerado de negócios. 

Um site profissional de qualidade, puro, sem as estratégias de 

aceleração de crescimento, custa no mercado em torno de R$ 6.000,00 

como mostra a notícia abaixo 

 

 



 

Eu também me coloquei no seu lugar e solicitei orçamento de criação de 

site. Apenas site, nem nenhuma aplicação do sistema de crescimento 

acelerado, sem nem metade do que tem no Expansão19 e olha o 

resultado: 

 

E esse preço ainda é dos menores por causa do prazo de entrega 

enorme, 80 dias úteis, isso dá 4 meses!!! 

É uma loucura né! 

Mas não se preocupe, no Expansão19 você não pagará 6 mil, nem 4 mil 

e nem metade disso.  

Acredito que você, que está nesse vídeo até agora, quer o melhor para 

o seu negócio, certo? 

Você sente que ele precisa crescer, que precisa você precisa de mais 

clientes, correto? 



Sente também que precisa que suas vendas aumentem antes que seja 

tarde demais? 

Então é exatamente para você que o Expansão19 está apenas 12x 

97,14 ou 997 à vista. 

Para isso, CLIQUE no botão abaixo e adquira agora o seu Expansão19! 

(BOTÃO) 

Ao clicar nesse botão você irá falar diretamente comigo pelo Whatsapp. 

E eu vou desenvolver a melhor estratégia para acelerar o crescimento 

do seu negócio. 

E se você está bem pensando que acabou, saiba que ainda tem mais! 

Olhe para o topo desta tela. 

Tem um cronômetro lá e ele já está rodando, com cada vez menos 

tempo sobrando. 

O que isso significa? 

Eu já vou te explicar. 

Para quem adquirir o serviço Expansão19 antes desse cronômetro 

chegar a zero, eu darei ainda 4 bônus incríveis. 

Mas antes de eu revelar esse bônus você precisa prestar bastante 

atenção no que eu vou dizer agora. 

Não adianta choramingar depois. Não adianta me enviar mensagem, 

email pedindo que eu libere esses bônus para você se o tempo tiver 

acabado. 

Esta é uma oferta específica e pode nunca mais se repetir depois. 



E eu serei bem sincero a você do porque disso. 

Esse tipo de oferta é em caráter excepcional, porque ela é tão 

extraordinária que diminui o meu próprio lucro. 

Então acho que já deu para você entender porque não posso deixar 

essa oferta aberta a vida toda. Tem que ser bem limitada. 

Agora que você já está ciente disso e sabe que precisa agir rápido e vou 

te contar sobre os 4 bônus: 

1- Um domínio personalizado no valor de R$ 44,99, será gratuito para 

você por um ano 

2- Hospedagem do site que sairia por R$ 191,88, para você será 

gratuito por um ano 

3-Criação de 5 emails profissionais, que em um ano você teria que 

gastar R$ 106,80, será gratuito para você 

4-Criação de 2 Redes Sociais (Facebook e Instagram) específicas para 

seu negócio, integradas a seu site para aumentar sua credibilidade e 

número de clientes. Isso custaria em uma agência R$ 700,00, mas para 

você que adquirir o Expansão19 antes do tempo acabar sairá a custo 

zero 

Se eu fosse somar tudo isso: 

  



Veja Quanto Custaria o Explosão 19 

Desenvolvimento do Site R$ 6.000,00 

Domínio Personalizado R$ 44,99 

Hospedagem R$ 191,88 

Criação de 5 Emaisl Profissionais R$ 106,80 

Criação de Redes Sociais de Negócio R$ 700,00 

TOTAL R$ 7.043,67 
 

Mas se você agir antes que o cronômetro zere, o Explosão19 ficará para 

você por apenas R$ 997 ou 12X de R$ 97,14. 

CLIQUE no botão abaixo e GARANTA os 4 bônus EXCLUSIVOS e o 

preço especial. 

(BOTÃO) 

E para você ficar ainda mais tranquilo com esta oferta você terá 

GARANTIA 

Após você receber o site pronto com a estratégia, você terá 7 dias de 

garantia. Esses 7 dias servem para que não haja nenhum problema com 

o seu projeto. 

Esse 7 dias garantem que a Expansão19 que eu aplicar para você sairá 

exatamente de acordo com o que foi combinado. 

Assim você não precisa ter medo de que não dará certo. 

Nós estamos no final deste vídeo e você viu muita coisa boa aqui hoje. 



Mas nesse exato momento eu preciso te dizer algo também muito 

importante: 

AGORA VOCÊ TEM 2 OPÇÕES 

1 - Você pode contratar o Expansão19 agora e gerar resultados para o 

seu negócio ou 

2 - Você pode criar uma desculpa para não contratar e continuar como 

já está e ir piorando com tempo. 

Falando francamente, não tem como te as duas coisas.  

Se você escolher ter resultado, então não terá uma desculpa. Se 

escolher ter uma desculpa, infelizmente não terá resultado nenhum. 

Esse é o momento, você tem que escolher. Qual vai ser? 

E veja bem, seja lá qual for sua desculpa “eu não consigo pagar” “agora 

não vai dar” ou seja o que for, a realidade é que você está negando a 

você mesmo de ter resultados que transformarão o seu negócio. 

Se você está até agora comigo, se veio procurando o que eu estou 

oferecendo, então eu acredito que o que você quer é RESULTADO. 

Se não fosse isso, você não estaria mais aqui assistindo este vídeo. 

Isso é um fato! Porque tem gente que já saiu e não escutou isso até o 

final, mas você continua aqui. 

E por quê? 

Porque você quer resultado. 

Por isso eu não quero que você caia na armadilha automática do seu 

cérebro que é de ficar inventando desculpas. A gente inventa desculpa 

para tudo e acaba se prejudicando e se arrependendo profundamente. 



Então abra mão da sua desculpa e gere resultado. Vem para o time que 

funciona, o time que ganha, vem fazer o que de fato você veio procurar 

aqui. 

Você não veio só procurar informação, você veio procurar resultado. 

Então está na hora de agir.  

Clique no botão abaixo para fazer a sua mudança acontecer. 

(BOTÃO) 

 

 


